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על הדיבר השישי: "לא תרצח על הדיבר השישי: "לא תרצח על הדיבר השישי: "לא תרצח על הדיבר השישי: "לא תרצח ---- לא  לא  לא  לא תתרצח" תתרצח" תתרצח" תתרצח" 

 
לצד המשמעות הפשוטה של "לא תרצח" - האיסור ליטול את חיי הזולת, דרשו חז"ל משמעות חבויה 
ודקדקנית יותר של איסור זה והוא: איסור לגרימת מוות עצמית. כך נאמר בברייתא המובאת בבבלי (בבא 
קמא צ, ע"ב): "דתניא: 'ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' (בר' ט, ה) ר' אלעזר אומר: מיד נפשותיכם 
אדרוש את דמכם".    איסור זה נדרש גם    מן הפסוק (פסיקתא רבתי, שמות, פרשה כד): "לא תרצח - לא תתרצח 
- "שלא תהא נרצח על-ידי אותו ששפכת דמו".1 מבין שתי דרשות אלו עולה, כי לא דיי שאסור לאדם לשלול 
את חייו של זולתו, אלא כל נטילת חיים, אפילו עצמית, אסורה: הן במישרין - על-ידי התאבדות המכוונת 

לקירוב קץ החיים, והן בעקיפין - בדרך של נטילת סיכון עצמי מרובה מתוך תקווה לצלוח אותו בשלום.  
ברעיון זה, שאין אדם רשאי לגזור כליה על עצמו, פותר בעל המכילתא דרשב"י2 בעיה שמתחבטים בה 
מלומדים העוסקים ביוריספרודנציה של המשפט הפלילי: כלום יש באיסור החוקי לרצוח ערך עצמי מֵעבר 
לפחד מן העונש הצפוי? ומה אם, חלילה, יחפוץ אדם להתיר עצמו למיתה בביצועה של עֵברה שעונשה 

מוות, האם "הותרה לו"? על שאלה זו משיב בעל המדרש:  
מניין אמר הרי זה רוצח על מנת ליהרג, הרי זה מותרה? תלמוד לומר: 'לא תרצח'. מניין ליוצא 
ליהרג ואמר הריני רוצח, הרי זה מותרה? ת"ל: 'לא תרצח' ...מניין אמר הריני נואף על מנת 

ליהרג, הרי זה מותרה: ת"ל: 'לא תנאף'.  
הווה אומר, הרוצח והנואף נידונים למיתה בדיני התורה על הפגיעה בזולתם, אך בד בבד עברו איסור דתי 
שלא להירצח. דרשה זו נשענת בוודאי על ההשקפה "שאין נפשו קניינו" של האדם, ולכן אין הוא רשאי 
להחליט מה יעשה בגופו.3 פתרון זה מנוגד אפוא לכל השקפה אזרחית-ליברלית ה"מקדשת" את חירות 

הפרט ואת ריבוניותו על גופו.4  
עם זאת יש לומר, שהדרשות ההלכתיות האוסרות כל פגיעה עצמית אינן נקיות מספק. מצד אחד מופיעות 
במקרא, בספרות החיצונית, ואף בין כותבי ההיסטוריה של חורבן בית שני והמרידות שלאחריו, דמויות מופת 
ששמו קץ לחייהן מרצונן, אם בהתאבדותן ואם בנפילתן בקרב "יש ברירה", כמו שמשון הגיבור, שאול 
המלך, חנה ושבעת בניה, "ד' מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון",5 קנאי ירושלים, לוחמי מצדה, הרוגי ביתר 

                                                 
1 פירוש מאיר עין ,שם, למאיר איש שלום. 

2 מכילתא דרשב"י, כ, יג    (אפשטיין-מלמד, עמ' 152). 

3  עיינו רדב"ז בפירושו לרמב"ם, סנהדרין יח, ו. 

4  על ההשקפות האזרחיות עיינו בקצירת האומר במאמרו של פרופ' ל' שלף, "בין קדושת החיים לכבוד האדם - על יסורי הגוף, 

הקידמה הרפואית, רגישות אנושית והמשפט הפלילי", משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטים כד 240-207. 
5 בבלי גיטין נז, ע"א. 
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ועוד.6 ולא זו בלבד, אלא "יש מרבותינו דורשים אותם לשבח"; ומצד שני מעורר איסור גורף זה פולמוס 
נכבד מאוד בין חכמי ההלכה, החל מימיהם של הראשונים. כלום ההמתה העצמית אסורה אף כלפי מי שנאנס 
לעבור עֵברה שדינה "יהרג ואל יעבור"? האם אסור לאדם שכזה לקדם פני הרעה ולהמית עצמו "אם הוא ירא 
שלא יוכל בעצמו לעמוד בניסיון", כלשונם של בעלי התוספות? או שמא להיפך, "אז הוא מצוה לחבל 

בעצמו" כדעה המיוחסת לרבנו תם? ושמא לא זה ולא זה, והעניין נתון לשיקול דעתו של המתחבט?7 
ברצוני להעיר כאן, כי בשאלות אלו לא רק שאין "התורה חתוכה" הלכה למעשה, אלא שעל גבן של דמויות 
המופת "חרשו חורשים האריכו למעניתם".8 הנה שאול המלך שכונה "בחיר ה'" שאל מאשת בעלת האוב 
להעלות את שמואל הנביא באוב. לפי המסופר, הוכיח שמואל את שאול וסיים דבריו: """"ויתן ה' גם את ישראל 
ִעמך ביד פלשתים ומחר אתה ובניך ִעמי" (שמו"א כח,יט). בהמשך מסופר על הקרב שנערך למחרת: 
"וימצאוהו המורים אנשים בָקשת וָיֶחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה, פן 
יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. ולא אבה נשא כליו ... ויקח שאול את החרב ויפל עליה" (לא, 

ג-ד). הכיצד קיפד שאול את פתיל חייו? 
גישה אחת הרווחת בין חכמי ישראל היא ששאול לא חטא, "לפי שהיה יודע שאול כי סופו היה למות 
במלחמה כי כן אמר לו שמואל".9 כלומר, מעשהו של שאול נבע מידיעתו הוודאית כי ימות באותה מלחמה. 
מכאן, שכל אדם אחר שסופו אינו ידוע, אין לו ליטול את חייו הוא. דעה זו מבוססת על המדרש האומר (יל"ש 

שם, רמז קמא): 
שמואל נתנבא בחייו ולאחר מיתתו. שאמר שמואל לשאול: אם אתה שומע לעצתי ליפול 
בחרב-תהא מיתתך כפרה עליך ויהא גורלך במקום שאני שרוי שם ושמע שאול לעצתו ונהרג 

הוא ובניו עמו.  
בעקיפין נראה שמעשהו רב-ההוד של שאול אינו הלכה לדורות, אלא הוראת שעה - בתורת כפרה על חטאיו 

- לפי דברי נביאּו ת שקיבל.  
הסבר אחר המצוי בדברי הפרשנים10 הוא, כי מעשהו של שאול לא נחשב כאיבוד עצמו לדעת, "כי מצאוהו 
המורים אנשים בקשת ולא היה יכול להימלט מידם, טוב היה שיהרוג הוא עצמו ולא שיתעללו בו הערלים". 
אף הסבר זה בנוי על מיוחדותו של שאול כמלך ישראל, או משום "שסבר אם יפול בידם חי יתעללו בו ויענו 
אותו, ומסתמא בני ישראל לא יכולים לראות ולשמוע בצרת המלך ולא יעמדו על נפשם מלנקום נקמתו 
ולהצילו ויפלו כמה רבבות מישראל"; או "שאין ראוי שימות ביד הערלים ויעשו בו מיתת עינוי וביזיון והוא 

חילול ה' בדת אמונתנו". 
מנגד מצינו פוסקים הסבורים שאין שאול יוצא מגדרה של ההלכה הצרופה, ואין מעמדו מקנה לו "חסינות 
מפני המתה עצמית". הנה הרמב"ן ובעקבותיו הרא"ש סבורים, כי היתרו של שאול נבע מהיותו נרדף, "לפיכך 
לא היה בכלל מאבד עצמו לדעת".11 גם ר' יוסף קארו מתייחס בחיבורו בית יוסף12 למעשהו של שאול, בקשר 

                                                 
6  סיפורים מצויים גם באגדות חז"ל, כמו ברוריה אשתו של ר' מאיר שחנקה עצמה (בבלי עבודה זרה יח, ע"ב, ורש"י שם, ד"ה 

ואיכא דאמרי); יקום איש צרורות שהיה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה ש"הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות 
בית-דין" (בראשית רבה, פרשה סה (כב)). עליו אומר דודו שם: "בשעה קלה קדמני זה לגן עדן". 

7  תוס' ע"ז יח, ע"א ד"ה ואל יחבל; תוס' ב"ק צא, ע"ב, ד"ה החובל בעצמו. 

8 על המקורות ההלכתיים עיינו בהרחבה: (ד"ר) י' ליכטנשטיין, איסור ההתאבדות איסור ההתאבדות איסור ההתאבדות איסור ההתאבדות ---- עיון הלכתי היסטורי להשתלשלותו עיון הלכתי היסטורי להשתלשלותו עיון הלכתי היסטורי להשתלשלותו עיון הלכתי היסטורי להשתלשלותו    

של איסור ההתאבדות במהלך הדורותשל איסור ההתאבדות במהלך הדורותשל איסור ההתאבדות במהלך הדורותשל איסור ההתאבדות במהלך הדורות (עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה לתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, 
תשנ"א); לאיסור ההתאבדות בהקשר לתופעת קידוש השם באשכנז של ימי-הביניים עיינו במאמרו הביקורתי של פרופ' חיים 

    “Religious Law and Change: The Medieval Ashkenazic Example”  , A.J.S. סולובייצ'יק:    
, וכן מאמריו של פרופ' א' גרוסמן, "שורשיו של קידוש השם באשכנז הקדומה" קדושת החיים וחירוף קדושת החיים וחירוף קדושת החיים וחירוף קדושת החיים וחירוף  Review XII, .p  205 
הנפשהנפשהנפשהנפש    (קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל) (מרכז זלמן שז"ר, תשנ"ג) עמ' 99; "בין 1012 ל-1096: הרקע התרבותי 
והחברתי לקידוש השם בתתנ"ו", יהודים מול הצלביהודים מול הצלביהודים מול הצלביהודים מול הצלב: גזרות : גזרות : גזרות : גזרות תתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיהתתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיהתתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיהתתנ"ו בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה (מאגנס, תש"ס) עמ' 55. 
כן ראו את מאמרו של פרופ' י"י יובל, "הנקם והקללה, הדם והעלילה: מעלילות קדושים לעלילות דם", ציוןציוןציוןציון    נח (תשנ"ג) 

עמ' 33, ודברי הפולמוס שנתפרסמו בעקבותיו ע"י חוקרים אחרים בציוןציוןציוןציון    נט (תשנ"ד).  
9  בניסוחו של מפרש התנ"ך, ר' דוד קמחי לשמו"א לד, ד. 

10 כמו  המהרש"ל בספרו ים של שלמה, בבא קמא, פרק ח, נט. כל הציטוטים בקטע זה הם מדבריו שם. 

11 הרמב"ן, תורת האדםתורת האדםתורת האדםתורת האדם, שער ההספד (מהד' שעוועל, ע' פד); הרא"ש מועד-קטן, פרק ג, סימן צ"ד. שניהם מבארים את דברי 

המדרש רבה, פרשה לד"'אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש' - מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם. יכול אפילו נרדף כשאול? 
ת"ל 'אך'". יצוין כי המילה 'נרדף' היא תוספת ביאורית ואינה מדברי המדרש עצמו. 

12  יורה דעה, סימן קנז, ד"ה והרמב"ם. 
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לפולמוס שבין הראשונים, אם "היכא שיראים פן יעבירום עובדי כוכבים לעבירה כגון על-ידי יסורין שלא 
יוכל לעמוד בהם אז הוא מצוה לחבל בעצמו", כהכרעתו של רבנו תם,13 או שמא אין הדבר כן, ואלו דבריו:  
          פירוש שבשעת השמד יכול למסור עצמו למיתה ולהרוג את עצמו אם הוא יודע שלא יוכל לעמוד 
בנסיון... ומכאן מביאין ראיה השוחטים התינוקות בשעת השמד. ויש אוסרין ומפרשים ...שאינו יכול 
להרוג עצמו וחנניה מישאל ועזריה מסרו עצמם ביד אחרים אבל הם לא פגעו בעצמם. ושאול בן קיש ושאול בן קיש ושאול בן קיש ושאול בן קיש 

שלא ברצון חכמים עשה.שלא ברצון חכמים עשה.שלא ברצון חכמים עשה.שלא ברצון חכמים עשה.14141414 
אף בדורות מאוחרים יותר נתפס מעשהו של שאול כמקום להתגדר בו על פי ההלכה, ואף ניתן להבחין 

בחילוקי דינים בין פוסקי ההלכה בתשובותיהם. הנה בתשובות חיים שאל (לחיד"א)  נשאלה השאלה: 
מעשה בישראל בעוה"ר שנתפס למשפט ויתנוהו במשמר מקום אשר אסירי המלך, אך היה בחדר לבדו 
ואחר ימים אמרו שומרי בית הסוהר כי מצאוהו חנוק וסודר על צוארו. ויש להסתפק אם יש לו דין 

מאבד עצמו לדעת שלא להתאבל עליו או מתאבלין עליו. 
והרי התשובה: 

 ברם יש לצדד בנידון דידן דאפשר דכיון דנתפרסם שהוא הרוצח, חש העני הזה שמא יתעללו בו ויגזרו 
עליו יסורין ומיתה, ומשום הכי בחר מות לחוד בלתי יסורין. וכתב הרב בית לחם יהודא...אם ממית 
עצמו שירא שלא יבוא לידי עינויים גדולים כדרך משפט עכו"ם שתחילה מענין בעינויים בוודאי אינו 
מאבד עצמו לדעת.15 ...והיינו דאמרינן בבראשית רבה 'אך את דמכם לנפשותיכם' יכול אפילו כשאול? 
ת"ל 'אך'. ושאול כתב קרא בהדיא דהיה ירא פן יתעוללו בו העמלקים. ומינה ומינה ומינה ומינה דמי שהרג עצמו לפי 

שהוא ירא מיסורין אינו מאבד עצמו לדעת. 
 ניתן אפוא להסיק מדעתו כי החשש מפני התעללות היא סניף מיוחד להיתר, אף שאין כרוכה בו עבירה 

שדינה "יהרג ואל יעבור".16  
מנגד רוצה ראי"ה (קוק בספרו "משפט כהן""משפט כהן""משפט כהן""משפט כהן") ללמוד ממעשהו של שאול, כמו מכל שאר המעשים של אנשי 
המופת שסיכנו עצמם למות. כי שאול לא חשש מהתעללות גרידא בשל מעמדו כמלך, אלא "שהיה חושש פן 
יבואו הפלישתים הערלים ויתעללו בו בענין עריות... שאם חושש שיטמאו אותו בעריות מותר לו להקדים 
ולאבד את עצמו". מדבריו אולי ניתן להסיק, כי אין לאדם ליטול את חייו, אם חושש הוא רק מיסורי גוף ללא 

כל אונס לעבור עֵברה.17 
דיון במעשהו של שאול זכה לרוויזיה אקטואלית מחודשת בפולמוס של שניים מחכמי דורנו לפני כארבעים 
שנה. עיקר דבריהם נסב בשאלה אם גבורתם של לוחמי מצדה היא נורמטיבית על-פי אמות מידה הלכתיות 
או לא. ר' שלמה גורן, שהיה אז הרב הראשי לצה"ל, קבע נחרצות כפסק הלכה:18 "מעשה הגבורה של לוחמי 

מצדה היה בהתאם להלכה המקובלת בידינו", וזו הנמקתו:  

                                                 
13  תוס' עבודה זרה, יח, ע"א. 

14 המשך דבריו: "ומעשה ברב אחד ששחט תינוקות הרבה בשעת השמד, שירא שיעבירום על דת והיה עמו רב אחד וכעס עליו 

וקראו רוצח, והוא לא חש לדבריו. ואמר הרב המונע: אם כדברי, יהרג אותו רב במיתה משונה. וכן היה שתפסוהו עכו"ם 
והיו פושטין עורו ונותנין חול בין העור והבשר. ואחר כך נתבטלה הגזירה ואם לא שחט אותם אפשר שהיו ניצולין ולא היו 

הורגים אותם". ועיין הכרעתו של מהרש"ל, ים של שלמהים של שלמהים של שלמהים של שלמה, בבא קמא, פרק ח, נט. 
15  ספר בית לחם בית לחם בית לחם בית לחם יהודא ושער אפריםיהודא ושער אפריםיהודא ושער אפריםיהודא ושער אפרים לר' צבי הירש ב"ר עזריאל, יורה דעה , סימן שמה, ס"ק ג. שם מביא המחבר שלל דינים 

שעניינם אחד: "ומי שגנב ועל ידי זה נהרג בדין מלכות מתאבלים עליו... ולא מקרי מאבד לדעת... אם קיבל על עצמו משום 
תשובה דין ד' מיתות בי"ד להטביע עצמו בנהר - אינו כדין מאבד עצמו לדעת. ונראה לי ה"ה אם ממית עצמו שירא שלא 
יבוא לידי עינויים גדולים כדרך המשפט של עכו"ם שתחילה מענין עינויים גדולים בודאי אינו מאבד עצמו לדעת. וזה פשוט 

ממה שכתבו התוספות (הכוונה לתוס' בגיטין נז, ע"ב, ד"ה קפצו - יצ"ג): קפצו ונפלו לתוך הים שיראים היו מיסורים". 
16  ניתן אולי לומר, שאין דברים אלו אלא צידוק למפרע של מעשה התאבדות בבחינת "אחרי מות קדושים אמור", אך אף 

מעשה שאול  נידון כעניין של צידוק למפרע, האם ראוי היה להספידו בשל מעשהו זה או לא. וכמה מן הפוסקים מדגישים, 
שאין שאול מנוע הספד בגלל נפילתו על חרבו. 

17  שם, סימן קמד (עמ' שכו). ראי"ה קוק סומך דבריו על הרא"ש, אך המעיין יראה שאין הסתמכות זו פשוטו של הרא"ש. 

הרא"ש כתב: "מחמת שמפקירין אותו", וראי"ה קוק פתר זאת "כלשון 'מנהג הפקר נהגו בה'". גם קביעתו (כפי שהבאנו 
בפנים) ששאול חשש ש"יתעללו בו בענין עריות", ולא סתם התעללות, מנומקת כך: "כהא דפלגש בגבעה...שיש שם ג"כ 
לשון עריות". בכך רוצה הוא ליישב את הלכת הרמב"ם (יסודי התורה ה,ד) הקובע: "כל מי שנאמר בו 'יעבור ואל יהרג' 
ונהרג ולא עבר - הרי זה מתחייב בנפשו", עם מעשה שאול שהקדים מיתתו. אך לאחר מכן הוא רומז על פתרון אפשרי אחר 

של "היתר המסירה לסכנה במלחמות, אם לדעתי שהוא ענין מיוחד ומהלכות מלכים". 
18  רבעון אור המזרחאור המזרחאור המזרחאור המזרח ז (תמוז-אלול, תש"ך), עמ' 27-22. 
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א. הנופל ביד אויב אכזרי שעומד להורגו בזמן מלחמה, וירא שיכופו אותו תוך כדי ייסורים, לעבור על 
סוג עבירות כאלה שנצטווינו עליהם ליהרג ולא לעבור, כגון: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, 

מצווה למות מיתת עצמו ולא ליפול בידי האויב. 
ב. כאשר נפילתו בשבי האויב יביא לידי חילול השם ויתן בידי האויב אמצעי להתפאר ולהתגדל בו, 
ובסופו של דבר יהרגו אותו, מצווה גם כן למות בידי עצמו ולא ליפול בידי האויב, מעין מה שקרא 

לשאול המלך ולאנשי מצדה. 
 בכדי לאשש את קביעתו כי התאבדות אנשי מצדה היא נורמטיבית, נזקק ר' שלמה גורן לנפילתו של שאול:  

                       מעשהו של שאול לא היה על דעת עצמו שכן מצינו בילקוט שמעוני... 'שאמר שמואל לשאול, אם אתה 
שומע לעצתי ליפול בחרב תהא מיתתך כפרה עליך'... - הרי מפורש שזאת הייתה עצתו של שמואל 

ליפול על החרב, ושמואל אמרה כמתנבא מפי הגבורה.  
מדברי הרב גורן עולה, כי בנסיבות הנזכרות לעיל איבוד עצמי לדעת אינו רק עניין של היתר בדיעבד, אלא 
מצווה לכתחילה.19 אלא שר' שלמה גורן מוסיף ומחדש מדעתו, כי אף "מעשהו של שאול המלך בנופלו על 

חרבו היה על פי צו נבואהצו נבואהצו נבואהצו נבואה". 
כנגד פסק-הלכה זה ומקורותיו יצא חוצץ דודי הדגול, ר' משה צבי נריה, בקונטרס זעיר שפרסם בשם 

"התאבדות אנשי מצדה בהלכה", ואלו דבריו:20  
אכן פרשנות זו מוזרה היא ביותר: היכן מצינו בדבריו של שמואל - שהובאו בילקוט - שאמר לשאול 

ליפול על החרבליפול על החרבליפול על החרבליפול על החרב, והרי לא נאמר שם אלא ליפול בחרב,ליפול בחרב,ליפול בחרב,ליפול בחרב, שהכוונה היא לצאת למלחמה וליפול בה. 
שנית, מקשה רמ"צ נריה, אם שמואל ציווה על שאול "לפול על החרב" מדוע ציווה שאול על נושא כליו: 

"שֹלף חרבך ודקרני בה"? 
ושלישית, אם מעשהו של שאול ליפול על חרבו היה "על-פי צו הנבואה", הרי כאן "מעשה לסתור" את 
הנורמטיביות בהתאבדותם של לוחמי מצדה, ש"הרי כלל גדול ש'אין נביא רשאי לחדש דבר', והוראתו אינה 

אלא הוראת שעה, ואין למדין ממנה לדורות"?  
רמ"צ נריה הפליג משם וטען באותו קונטרס, כי פסק-דינו של ר' שלמה גורן בעניין לוחמי מצדה אינו משקף 
את דרכם של רוב הראשונים וראשוני האחרונים, ואף רבנו תם הובא במקורות אחרים בפנים אחרות כמתיר 

התאבדות, אך לא כמצווה, והדברים ארוכים. 
מעבר ל"מלחמתה של תורה" מאלפת הסתייגותו של רמ"צ נריה מהסקת מסקנות הלכתיות מן המקורות 

ההיסטוריים עצמם, מבלי להסתמך על פרשנותם הנאמנה של חכמי ההלכה האמיתיים. ואלו דבריו: 
המאורע העתיק במרומי מצדה, עודנו טעון עיון ובירור, מצד תנאי השבי הרומאי, ומה היה נשקף 
באמת ללוחמים אילו נכנעו.... ואף אם נניח שהמצב הצדיק את המעשה שלהם, חייבים אנו להסתייג 
במפורש מהנמקותיו של מפקדם אלעזר בן יאיר, אשר לדעתו ההתאבדות הכרחית היא לא רק לגבורי 
מצדה אלא לעם כולו 'כי מימי קדם הוציא אלוקים את המשפט הזה על כל זרע היהודים - ואין לנו עצה 
למצוא ישועה ממנו' וכי 'האלוקים פקד עלינו את הגזירה הזאת' ו'ככה צוו עלינו [?] תורתנו' ....מיותר 
להוכיח שדברים אלו אין בהם ממש,  וכי חוקי תורתנו ציוו עלינו לשמור על קיומנו ועל חיינו, גם 

בתנאי כניעה  
ושבי וכו' וחיי עולם נטע בתוכנו ...ואחינו שהיו נתונים בצרה ובשביה, בגיטאות ובמחנות המות, והיו 
צפויים לייסורים והתעללויות ולהעברה על דת - אילו היו נוהגים כפסק-דין זה, לא היה נשאר מהם 

שריד ופליט. 
 

ד"ר ישראל צבי גילת 
בית הספר לחינוך 

 

                                                 
19  יצוין כי כאשר החשש רק מפני "יסורים נוראים ביותר בנופלו בידי האויב", כשאינה מלווה בהעברה על הדת או "חילול השם" "והאויב  

הוא אכזרי שבודאי ימיתהו בסופו של דבר, תוך כדי יסורים שאין לעמוד בהם", נזהר ר"ש גורן לפסוק בלשון הזה: "יש שמתירים גם 
בזה למות בידי עצמו ע"מ למנוע נפילתו בידי האויב" - היתר כן, מצווה - איין. נוסף לכך פוסק ר"ש גורן, כי "כאשר קיים חשש שלפני 
המוות תוך כדי יסורים והתעללויות ינסה האויב לסחוט ממנו ידיעות בטחוניות חשובות, שגם על אי-מסירתם לידי האויב אנו מצווים 
לשמור על הנפש, כי המוסר ידיעות כאלה נידון כרודף אחר חברו להורגו וכמוסר נפש מישראל לידי הגויים, שמצווה על כל אדם שמצווה על כל אדם שמצווה על כל אדם שמצווה על כל אדם 

להורגו,להורגו,להורגו,להורגו, לכן ההימנעות מזה היא גם כן מצווה, וחייבים להיהרג על כךוחייבים להיהרג על כךוחייבים להיהרג על כךוחייבים להיהרג על כך ולא לעבור". 
20  קונטרס "התאבדות אנשי מצדה בהלכה" (קיץ תשכ"א) (=צניף מלוכה צניף מלוכה צניף מלוכה צניף מלוכה ---- בירוי הלכות, ועיוני הלכות בירוי הלכות, ועיוני הלכות בירוי הלכות, ועיוני הלכות בירוי הלכות, ועיוני הלכות כפר הרוא"ה תשנ"ב, עמ' 
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